
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Produktion I, 9-12 januari - sid 2 

Kurs för arbetsledare och maskinoperatörer med minst ett års praktisk erfarenhet 
 

Produktion II, del 1 och 2, 7-9 februari samt 21-23 februari - sid 2 

Kurs för arbetsledare, platschefer, produktionschefer med helst tre års praktisk erfarenhet 
 

Grundkurs, 14-15 mars dessutom 07-08 november - sid 3 

Kurs för nyanställda och administrativ personal, samt personer verksamma i anläggnings-
verksamhet och myndigheter med anknytning till bergmaterialindustrin 
 

Produktion II – förnyelse, valfri dag under Produktion II 2017 - sid 3 

 

Produktkunskap, kvalitetssäkring och EN-standarder, 21-22 november - sid 4 

Kurs för den som arbetar med laboratorieprovning, produktion, försäljning och upphandling 

 

 

SBMIs Branschdag 6 april i Stockholm 

SBMIs Branschdag oktober på Filmstaden i Jönköping  

SBMIs Branschdag oktober på Filmstaden i Umeå 

 
 
 

 
  

Kurser och  
branschdagar  
2017 

SBMIs branschdagar är öppna för SBMIs medlemmar 

och myndighetspersoner inom t ex länsstyrelser, 

kommuner och statliga verk.  

Inte medlem? Kontakta oss gärna för medlemskap. 
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Produktion I  

Tid och plats 9-12 januari 2017, Radisson Blu Arlandia, Arlanda 

Kurslängd 4 dagar 

Målgrupp  Kursen vänder sig till arbetsledare och maskinoperatörer i grus- bergtäkter och krossanläggningar. 
Deltagarna förutsätts ha minst ett års praktisk erfarenhet av arbete i bergmaterialindustrin eller 
angränsande verksamhet. 

Utbildningsmål  Ge grundläggande kunskaper i maskinkännedom och produktionsteknik på de vanligaste 
maskinutrustningarna. Ökad förståelse om arbetsmiljöfrågor och åtgärder för inre och yttre miljö.  

Innehåll Användarens krav på bergmaterial 
 Produktionsteknik 
 Borrning, sprängning, dolhantering 
 Praktisk maskinhantering 
 Maskinkännedom 
 Reparation och underhåll 
 Vägningsteknik 
 Miljökrav 

Prov/Intyg Kursen avslutas med skriftligt prov. Intyg erhålls efter genomförd kurs. 

Anmälan Senast 15 december 2016. Anmälan är bindande. 

Kursavgift 13.490:- exkl moms. I avgiften ingår kursdokumentation, kaffe, luncher och middagar. 

Logi Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till konferenshotellet, länk till Radisson Blu Arlandia 
fås vid kursbekräftelse. 

Anmälan/Info SBMI, telefon 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se  

 
 

Produktion II, del 1 och del 2  

Tid och plats 7-9 februari samt 21-23 februari 2017, Radisson Blu, Arlandia, Arlanda 

Kurslängd 6 dagar (3 + 3 dagar) 

Målgrupp  Arbetsledare, platschefer, produktionschefer eller motsvarande med helst tre års praktisk erfarenhet 
av arbete i bergmaterialindustrin eller angränsande verksamhet. 

Utbildningsmål  Ge fördjupade kunskaper om bergmaterialproduktionen och bergmaterialets geotekniska, 
produktionstekniska och miljötekniska förutsättningar. Ökad förståelse för användarnas krav på 
bergmaterial för olika användningsområden. 

Innehåll Bergmaterial - råvaror  
 Borrning och sprängning 
 Produktionsteknik och projektering av krossanläggningar 
 Arbetsmiljö 
 Täkttillstånd - Miljöbalken 
 Europastandard och användarkrav 
 Provtagning, provningsmetoder och kvalitetssäkring 
 Försäljning och leverans 
 Studiebesök - ta med oömma kläder! 

Prov/Intyg Kursen avslutas med skriftligt prov. Godkänt resultat ger behörighet för ansvarig driftledare enligt 
regler för produktcertifiering av ballast. Intyg erhålls efter genomförd kurs. 

Anmälan Senast 17 januari 2017. Anmälan är bindande. 

Kursavgift 20.800:- exkl moms. I avgiften ingår kursdokumentation, kaffe, luncher och middagar. 

Logi Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till konferenshotellet, länk till Radisson Blu Arlandia 
fås vid kursbekräftelse. 

Anmälan/Info SBMI, telefon 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se  
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Grundkurs Bergmaterialindustrin 

Tid och plats 14-15 mars dessutom 7-8 november 2017, Radisson Blu Arlandia, Arlanda 

Kurslängd 2 dagar 

Målgrupp  Nyanställd och administrativ personal i bergmaterialindustrin. Personer verksamma i bygg- och 
anläggningsverksamhet samt i myndigheter och organisationer med anknytning till 
bergmaterialindustrin. 

Utbildningsmål  Ge grundläggande kännedom om bergmaterialets användningsområden, produktion samt 
användarnas och samhällets krav. 

Innehåll  Användningsområden 
  Kvalitet 
  Geologi - grunder 
  Miljökrav och lagstiftning 
  Produktion 
  Återvinning 
  Efterbehandling av täkter 
  Studiebesök - ta med oömma kläder! 

Intyg Intyg erhålls efter genomförd kurs. 

Anmälan Senast 23 februari/17 oktober 2017. Anmälan är bindande. 

Kursavgift 5.960:- exkl moms. I avgiften ingår kursdokumentation, kaffe, luncher och middag. 

Logi Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till konferenshotellet, länk till Radisson Blu Arlandia 
fås vid kursbekräftelse. 

Anmälan/Info SBMI, telefon 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se 

 

 

Produktion II - förnyelse  

Tid och plats Valfri kursdag under Produktion II, 2017, Radisson Blu Arlandia, Arlanda 

Kurslängd Efter behov, 1-2 hela dagar 

Målgrupp  Kursen vänder sig till arbetsledare, produktionschefer eller motsvarande som någon gång under de 
senaste tio åren gått hela Produktion II-kursen. 

Utbildningsmål  Repetera kunskaper om bergmaterialproduktionen och bergmaterialets geotekniska, 
produktionstekniska och miljötekniska förutsättningar, samt belysa nyheter inom dessa områden och 
vad gäller användarnas krav på bergmaterial för olika användningsområden. 

Innehåll Se kursen Produktion II på sid 2. 

Intyg Intyg utfärdas på de delar av kursen som repeterats. 

Anmälan Senast 17 januari 2017. Anmälan är bindande. 

Kursavgift 3 570:-/dag exkl moms. I avgiften ingår kursdokumentation, lunch och middag (avtalas vid 
anmälningstillfället). 

Logi Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till konferenshotellet, länk till Radisson Blu Arlandia 
fås vid kursbekräftelse. 

Anmälan/Info SBMI, telefon 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se  
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Produktkunskap, kvalitetssäkring och EN-standarder 

Tid och plats 21-22 november 2017, Radisson Blu Arlandia, Arlanda 

Kurslängd 2 dagar 

Målgrupp  Alla som arbetar med laboratorieprovning, produktion, försäljning och upphandling av bergmaterial. 

Utbildningsmål  Ge förmågan att definiera produktegenskaper hos bergmaterial, kvalitetssäkra dessa samt hantera 
avvikelser från deklarerade specifikationer.  

Innehåll Bergmaterialprodukter och produktkrav 
 Kvalitets- och miljöbegrepp 
 EN-standarder 
 Produktcertifiering 
 Provningsfrekvenser 
 Provtagning, provning och kalibrering i laboratorium 
 Dokumentation och avvikelsehantering 
 Begreppet trovärdighet 
 Försäljning och leverans 
 Studiebesök - ta med oömma kläder! 

Intyg Intyg erhålls efter genomförd kurs. 

Anmälan Senast 31 oktober 2017. Anmälan är bindande. 

Kursavgift 5.960:- exkl moms. I avgiften ingår kursdokumentation, kaffe, luncher och en middag samt 
självstudiekursen Provtagning SS-EN 932-1, se nedan. 

Logi Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till konferenshotellet, länk till Radisson Blu Arlandia 
fås vid kursbekräftelse. 

Anmälan/Info SBMI, telefon 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se 

 

 

Självstudiekurs Provtagning SS-EN 932-1 
Dessutom säljer SBMI (pris 400 kronor) en interaktiv självstudiekurs som bekräftas med ett intyg efter genomförd kurs och godkänt resultat 
på sluttentamen. Kursen baseras på svensk och europeisk standard SS-EN 932-1 och visar hur prov bör tas från transportband, fickor, 
upplag, lastbilar, med skopa, låda och sond - med hjälp av standardiserade provtagningsmetoder - som ger ett samlingsprov som är 
representativt för hela partiet.   
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Kursanmälan 

En anmälan per blankett, vid behov av fler, kopiera blanketten. 

Postas till Sveriges Bergmaterialindustri, Box 556 84, 102 15 Stockholm eller 
e-postas till leena.eriksson@sbmi.se (med nedanstående uppgifter). 
 
 
Kursens namn  
 
Kursdatum 
 
Kursdeltagare 
 
Företag 
 
Adress 
 
Post nr   Ort 
 
Telefon 
 
e-post 
 
Specialkost 
 
 
Faktureringsadress (om annan än ovan) Viktigt att rätt uppgifter fylls i! 
 
Företag 
 
Adress 
 
Post nr   Ort 
 
Kostnadsställe/Referens 

 

Företagsanpassade kurser 

I mån av tid kan SBMI genomföra anpassade kurser hos medlemsföretagen. Beroende på ämne och innehåll  
anpassas genomförandet så att företaget minimerar sina kostnader för resor och traktamenten för deltagarna. 
Företaget står för lokaler, måltider och medverkandes resekostnader. Kurslitteraturen trycks upp i nödvändigt  
antal på företagets bekostnad. Som underlag används det av företaget och SBMI framtagna originalmanuset.  

Kursavgiften är från 7 300:- per dag + moms och om externa föreläsare behöver anlitas står företaget för kostnaden. 
Deltagares logi ordnas av företaget. Rese- och hotellkostnader tillkommer.  

Programmet med avseende på tider och kursinnehåll tas fram i nära samarbete mellan företaget och SBMI.  
Efter genomförd kurs utfärdar SBMI ett intyg till var och en som har gått kursen. Intyget, som är personligt,  
beskriver med rubriker innehållet i kursen och att kursen har genomförts i samarbete med företaget. 
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Sveriges Bergmaterialindustri ska främja bergmaterialindustrins utveckling och öka förståelsen för 
dess betydelse i samhället. Hur medlemmarna uppträder och handlar är av vital betydelse för synen 
på och respekten för branschen. 

Förutom att följa samhällets lagar och regelverk, t ex att efterleva villkor i erhållna tillstånd, innebär 
ett medlemskap i Sveriges Bergmaterialindustri att företaget efter bästa förmåga åtar sig att: 

- Tillgodose krav på god arbetsmiljö och yttre miljö. 

- Utnyttja resurser på ett klokt och värdeskapande sätt och inte eftersätta kvalitetskrav. 

- Ta till vara möjligheter att skapa nya värden vid efterbehandling av täkt. 

- Uppträda med god affärsetik och inte samarbeta med oseriösa underentreprenörer, 
leverantörer eller kunder. 

- Medverka till att de anställda ges möjlighet till utveckling i arbetet. 

- Följa föreningens stadgar och beslut. 

Grundläggande värdering för medlemmar i Sveriges Bergmaterialindustri antagna av årsstämman i Stockholm 
den 27 april 2001. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI 
Branschorgan för producenter av bergkross, naturgrus och återvunnet material 

Telefon 08-762 62 25  kansliet@sbmi.se  www.sbmi.se 

Box 55684, SE-102 15 Stockholm  Besöksadress: Storgatan 19 


